
 

       

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Παιανία  26/06/2019 

ΝΟΜΟ  ΑΣΣΙΚΗ               Απιθ.Ππωη.: 7629 

ΓΗΜΟ  ΠΑΙΑΝΙΑ ΔΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΔΡΓΟΤ 
ΚΑΙ ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ 
ΓΗΜΟΤ ΠΑΙΑΝΙΑ 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

Σαρ. 
Γ/λζε   : 

 ΚΑΡΑΟΛΗ & ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ 38Α 

Σαρ. Κψδ 
.   : 

 19 002 

Σει.             
: 

 2132030755 Απιθμ. Μελέηηρ :  11/2019 

Fax              
: 

 2106646188 ΠΡΟΫΠ. : 116.312,00 € κε ην Φ.Π.Α. 24% 

 
Με ηε κειέηε απηή πξνβιέπεηαη ε πξνκήζεηα κεραλεκάησλ έξγνπ θαη ζπλνδεπηηθνχ εμνπιηζκνχ 

γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Παηαλίαο: 
Έλαο (1) Φνξησηήο-Δθζθαθέαο   (CPV 43262100-8) 
Έλαο (1) Οδνζηξσηήξαο ηχπνπ ηχκπαλν – ηχκπαλν   (CPV 43240000-7) 
Η δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα έρεη πξνυπνινγηζζεί ζην πνζφ ησλ 116.312,00 εςπώ (κε ην 

Φ.Π.Α.) θαη ζα ππάξμεη ρξεκαηνδφηεζε απφ ην Πξφγξακκα «ΦΙΛΟΓΗΜΟ ΙΙ» απφ πιαίζην ηεο 
Πξάμεο Ι γηα πξνκήζεηα κεραλεκάησλ έξγνπ θαη ζπλνδεπηηθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 
Γήκνπ Παηαλίαο (απφθαζε Έληαμεο Α.Π. 47981/12-9-2018 Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ κε Κ.Α. 60-
7131.001. 

 
 

Δνδεικηικόρ Πποϋπολογιζμόρ 
 

Α/Α ΔΙΓΟ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΓΑΠΑΝΗ 

1 Μεράλεκα Δθζθαθέα Φνξησηή Σεκάρην 1 64.800,00 € 64.800,00 € 

2 Οδνζηξσηήξα ηχπνπ ηχκπαλν - ηχκπαλν Σεκάρην 1 29.000,00 € 29.000,00 € 

ΤΝΟΛΟ 93.800,00 € 

Φ.Π.Α 24% 22.512,00 € 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ 116.312,00 € 

 
 
Υπόνορ εκηέλεζηρ ηηρ ςπηπεζίαρ   
Η εθηέιεζε ηεο, αλαθεξφκελεο ζηελ παξνχζα εηζήγεζε, πξνκήζεηαο ζα είλαη  δηάξθεηαο, απφ 

ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, κέρξη εμαληιήζεσο ηνπ πνζνχ. 
Λοιπά ζηοισεία ηηρ ππορ ανάθεζη παπεσόμενηρ ςπηπεζίαρ :  
Σέινο, ζα ζέιακε λα ζαο γλσξίζνπκε φηη, θαηά ηελ θξίζε ηεο ππεξεζίαο καο, ιφγσ ηεο θχζεο 

ηεο παξερφκελεο  πξνκήζεηαο , γηα ηε ζχληαμε ηεο κειέηεο απηήο.  
Απαιηούνηαι ηεσνικέρ γνώζειρ ή ηεσνική εμπειπία Υ 

Γεν απαιηούνηαι ηεσνικέρ γνώζειρ ή ηεσνική εμπειπία  

 
 
 
 
 
 
 

Ο ΤΝΣΑΞΑ             Ο ΓΗΜΑΡΥΟ. 
 
 

  
ΜΟΤΝΣΡΑΚΗ ΔΛΙΑΒΔΣ ΠΤΡΙΓΩΝ Ν. ΣΑΜΟΤ 
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ΘΔΜΑ: « ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΔΡΓΟΤ ΚΑΙ ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ 

ΓΗΜΟΤ ΠΑΙΑΝΙΑ». 
 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 

Με ηε κειέηε απηή πξνβιέπεηαη ε πξνκήζεηα κεραλεκάησλ έξγνπ θαη ζπλνδεπηηθνχ εμνπιηζκνχ 
γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Παηαλίαο: 

Έλαο (1) Φνξησηήο-Δθζθαθέαο   (CPV 43262100-8) 
Έλαο (1) Οδνζηξσηήξαο ηχπνπ ηχκπαλν – ηχκπαλν   (CPV 43240000-7) 
Η δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα έρεη πξνυπνινγηζζεί ζην πνζφ ησλ 116.312,00 εςπώ (κε ην 

Φ.Π.Α.) θαη ζα ππάξμεη ρξεκαηνδφηεζε απφ ην Πξφγξακκα «ΦΙΛΟΓΗΜΟ ΙΙ» απφ πιαίζην ηεο 
Πξάμεο Ι γηα πξνκήζεηα κεραλεκάησλ έξγνπ θαη ζπλνδεπηηθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 
Γήκνπ Παηαλίαο (απφθαζε Έληαμεο Α.Π. 47981/12-9-2018 Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ κε Κ.Α. 60-
7131.001. 

Η δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ε εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο.: 
 ηος ν. 4412/2016 (Α' 147) ''Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ 
(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 
ζήκεξα. 
 ηος ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο 
Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο», 
 ηος ν. 4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ 
Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 
(Α'161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» και ειδικόηεπα ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 1, 
 ηηρ παπ. Ζ ηος Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 
2011/7 ηεο 16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο 
ζπλαιιαγέο», 
 ηος ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην» 
 ηος ν. 4013/2011 (Α' 204) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη 
Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ...», 
 ηος ν. 3861/2010 (Α' 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη 
πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Πξφγξακκα 
Γηαχγεηα" θαη άλλερ δηαηάμεηο", 

 ηνπ άξζξνπ 5 ηεο απφθαζεο κε αξηζκ. 11389/1993 (Β' 185) ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ 
 ηος ν. 3548/2007 (Α' 68) «Καηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην 
λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο», ] 
 ηος ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο», 

 ηνπ λ.2690/1999 (Α' 45) "Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο" 
θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15, 
 ηος π.δ 28/2015 (Α' 34) "Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη 
ζηνηρεία", 

 ηνπ π.δ. 80/2016 (Α'145) "Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο" 
 ηηρ με απ. 57654 (Β' 1781/23.5.2017) Απόθαζηρ ηος Υποςπγού Οικονομίαρ και Ανάπηςξηρ 
«Ρχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ 
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΗΜΓΗ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο» 





 ηηρ με απ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόθαζηρ ηος Υποςπγού Οικονομίαρ και Ανάπηςξηρ 
«Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ 
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..)», 
 
 
 
 

 

ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

Παιανία    26 - 06 - 2019 Η Πποϊζηαμένη Σ. Τ 

 Παιανία     26 - 06 - 2019 

 
 

 

Μοιπαζγενηήρ Παναγιώηηρ  

Μησανολόγορ ΣΔ Μοςνηπάκη Δλιζάβεη  
 Πολιηικόρ Μησανικόρ Σ.Δ. 
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ΘΔΜΑ: « ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΔΡΓΟΤ ΚΑΙ ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ 
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ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 
 

1. Φοπηωηήρ-Δκζκαθέαρ 
ΠΡΟΟΡΙΜΟ 
Σν πξνο πξνκήζεηα κεράλεκα πξννξίδεηαη γηα ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο θαη ηδηαίηεξα γηα 

θαηαζθεπέο, εθζθαθέο, θνξηψζεηο θαη ζπληήξεζε έξγσλ. 
Σα παξαθάησ ζηνηρεία ζεσξνχληαη θαη νπζηψδε θαη απαξάβαηα, εθηφο αλ αλαθέξεηαη φηη 

απνηεινχλ πξνηίκεζε ή επηζπκία ηεο ππεξεζίαο. 
Όπνπ ξεηά αλαθέξεηαη ε ιέμε ηνπιάρηζηνλ, κε πνηλή απνθιεηζκνχ, δεθηέο ζα γίλνληαη ηηκέο νη 

νπνίεο ζα είλαη ίζεο ή κεγαιχηεξεο απφ ηελ δεηνχκελε ηηκή. 
Όπνπ ξεηά αλαθέξεηαη ε ιέμε πεξίπνπ, κε πνηλή απνθιεηζκνχ, δελ επηηξέπεηαη απφθιηζε 

κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε ηνπ 5%. 
Σα θξηηήξηα βαζκνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ αληηζηνηρνχλ ζηηο παξαθάησ απαηηήζεηο: 
Α. ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ 
1. Γενικά, ηύπορ, μέγεθορ 
Σν πξνο πξνκήζεηα κεράλεκα ζα είλαη ηειείσο θαηλνχξγην, πξψηεο ρξήζεο, έηνπο θαηαζθεπήο 

ην νπνίν ζα είλαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ίζν κε ην ρξφλν δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ ή 
κεηαγελέζηεξν, γλσζηνχ θαη εχθεκνπ εξγνζηαζίνπ, εθ ησλ πιένλ εμειηγκέλσλ ηερλνινγηθά ηχπσλ 
θαη δηαδεδνκέλνπ ζηελ Διιεληθή αγνξά. 

Η ιεηηνπξγία ησλ εμαξηήζεσλ ηεο ηζάπαο θαη ηνπ θνξησηή ζα είλαη πδξαπιηθέο γηα απηφ ε 
απαίηεζε πδξαπιηθήο ηζρχνο-πίεζεο, ζα είλαη θαηά πξνηίκεζε ε πιένλ ηζρπξή. 

Σν πιαίζην ζα είλαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ κνλνθφκκαην, ρσκαηνπξγηθνχ ηχπνπ θαη ζα έρεη 
κφληκα ηνπνζεηεκέλνπο κεραληζκφ θνξηψζεσο ζην εκπξφζζην κέξνο θαη κεραληζκφ εθζθαθήο 
ζην νπίζζην κέξνο. Θα θέξεη επηπιένλ ηζρπξά πνδαξηθά πδξαπιηθήο ιεηηνπξγίαο.  

Σν βάξνο ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραλήκαηνο κε πιήξε εμάξηεζε, ζα πξέπεη λα είλαη πεξίπνπ 8Σ. 
Δπεηδή ην κεράλεκα ζα επηρεηξεί ζε ρψξνπο κε πεξηνξηζκέλν πιάηνο, ην κέγηζην πιάηνο ηνπ 

θάδνπ θφξησζεο ζα είλαη 2,35κ. πεξίπνπ, ην κήθνο ζε ζέζε πνξείαο ζα είλαη 5,5κ. πεξίπνπ θαη ην 
χςνο ηεο κπνχκαο καδεκέλεο ζε ζέζε πνξείαο 3,5κ. πεξίπνπ.  

Η κηθξφηεξε απφζηαζε ηνπ θάησ κέξνπο ηνπ κεραλήκαηνο απφ ην έδαθνο ζα πξέπεη λα είλαη  
απαξαίηεηα κεγαιχηεξε απφ 35 εθ. έηζη ψζηε ην κεράλεκα λα έρεη ηε δπλαηφηεηα –
αλαξξηρεηηθφηεηα πνπ απαηηνχλ νη ζπλζήθεο εξγαζίαο ηνπ. 

2. Κινηηήπαρ 
Θα είλαη πεηξειαηνθίλεηνο, ηεηξάρξνλνο, ηεζζάξσλ (4) θπιίλδξσλ πδξφςπθηνο, λέαο 

αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο, ππεξηξνθνδνηνχκελνο, κε ζχζηεκα ςχμεσο αέξα (intercooler), 
ζχζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ θνηλνχ απινχ (common rail), ειεθηξνληθά ειεγρφκελνο, κηθηήο 
ηζρχνο επί πνηλή απνθιεηζκνχ φρη κεγαιχηεξεο ησλ 80HP γηα νηθνλνκία ζηελ θαηαλάισζε 
θαπζίκνπ. 

Η ξνπή ζηξέςεσο ζα είλαη πεξίπνπ 400 Nm θαη ε ρσξεηηθφηεηά ηνπ πεξίπνπ 4.5 ιίηξα. Θα 
εθηηκεζεί θαη βαζκνινγεζεί ηδηαίηεξα ε κεγαιχηεξε δπλαηή ρσξεηηθφηεηα. 

Θα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ηζρχνπζεο Δπξσπατθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ εθπνκπή θαπζαεξίσλ 
(Stage IIIb/Tier 4F).  

Με ηηο πξνζθνξέο ζα δνζνχλ θακπχιεο ηζρχνο, ξνπήο. 





3. Τδπαςλικό ζύζηημα 
Σν πδξαπιηθφ ζχζηεκα ζα ιεηηνπξγεί κέζσ εκβνινθφξαο αληιίαο κεηαβιεηήο παξνρήο, γηα 

εμνηθνλφκεζε θαπζίκνπ θαη θαιχηεξε ζπζρέηηζε παξνρήο/πίεζεο. Η πδξαπιηθή απηή πίεζε ζα είλαη 
ηνπιάρηζηνλ 250 bar. Δπίζεο, ε πδξαπιηθή παξνρή ηεο αληιίαο ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 160 
lt/min.  

4. Δπιμέποςρ μησανολογικά ςζηήμαηα 
α. ύζηημα μεηάδοζηρ κίνηζηρ, ηελική κίνηζη 
Η κεηάδνζε θίλεζεο ζα γίλεηαη κέζσ πδξαπιηθνχ κεηαηξνπέα ξνπήο ζηξέςεσο (TORQUE 

CONVERTER) θαη απαξαίηεηα ρεηξνθίλεην θηβψηην ηαρπηήησλ. Απαξαίηεηα δηπιφ δηαθνξηθφ 
(εκπξφο-πίζσ) κε ηειηθή θίλεζε κέζσ κεησηήξσλ ζηξνθψλ θαη ζηνπο ηέζζεξηο ηξνρνχο. Θα δίλεη 
ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο (4) ηαρχηεηεο κπξνζηά θαη ηέζζεξηο (4) πίζσ. Δπεηδή ην κεράλεκα ζα θάλεη 
πνξεία ε κέγηζηε ηαρχηεηα ζα πξέπεη λα είλαη πεξίπνπ 40ρικ/ψξα.  

ύζηημα κύλιζηρ  
Να αλαθεξζεί ν ηχπνο ηεο ηειηθήο κεηάδνζεο θίλεζεο ζηνπο εκπξφζζηνπο θαη ζηνπο νπίζζηνπο 

ηξνρνχο.  
Δλαζηικά 
Διαζηηθά βηνκεραληθνχ ηχπνπ (industrial). Να αλαθεξζνχλ νη δηαζηάζεηο ησλ ειαζηηθψλ. 
β. ύζηημα διεύθςνζηρ 
Τδξνζηαηηθφ ζχζηεκα δηεχζπλζεο ην νπνίν ζα ηξνθνδνηείηαη απφ ην πδξαπιηθφ ζχζηεκα ηνπ 

κεραλήκαηνο κε ζχζηεκα πξνηεξαηφηεηαο θαη ζα επελεξγεί ζηνπο εκπξφζζηνπο ηξνρνχο. Να δνζεί 
ε κηθξφηεξε δπλαηή αθηίλα ζηξνθήο απφ ηνχο εκπξφζζηνπο ηξνρνχο, κεηαμχ πεδνδξνκίσλ. 

Απαξαίηεηα θαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ηα αθξφκπαξα ηνπ ηηκνληνχ ζα βξίζθνληαη ζην πίζσ 
κέξνο ηνπ εκπξφζζηνπ άμνλα έηζη ψζηε λα κελ είλαη εππαζή ζε δεκηά απφ ρηππήκαηα κε 
αληηθείκελα θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ θφξησζεο. 

γ. ύζηημα πέδηζηρ 
Τδξαπιηθά δηζθφθξελα πνιιαπιψλ δίζθσλ ζε ινπηξφ ιαδηνχ. 
Να αλαθεξζεί ιεπηνκεξψο ε δχλακε πέδεζεο (εκβαπηηδφκελνη δίζθνη), ε δηάκεηξνο δίζθνπ, ε 

επηθάλεηα ηξηβήο. Σν ζχζηεκα πέδεζεο ζα επελεξγεί θαηά πξνηίκεζε θαη ζηνπο ηέζζεξηο ηξνρνχο 
γηα απνηειεζκαηηθφ θξελάξηζκα ηνπ κεραλήκαηνο ζε θάζε πεξίπησζε. Απαξαίηεηε θξίλεηαη ε 
δπλαηφηεηα επηινγήο πέδεζεο ζηνλ πίζσ άμνλα, ή ζηνπο δχν άμνλεο θαζψο επίζεο θαη ε 
δπλαηφηεηα απηφκαηεο πέδεζεο θαη ζην κπξνζηηλφ δηαθνξηθφ. 

Δπηπιένλ ζα ππάξρεη κεραληθφ θξέλν ζηάζκεπζεο. Γηα ιφγνπο πξφζζεηεο αζθάιεηαο ν δίζθνο 
(δηζθφθξελν) ζηνλ νπνίν εθαξκφδεη ην θξέλν ζηάζκεπζεο, ζα πξέπεη λα είλαη εληειψο 
αλεμάξηεηνο απφ ην θχξην ζχζηεκα πέδεζεο ιεηηνπξγίαο. 

5. Δξαπηήζειρ 
α. ύζηημα θόπηωζηρ - θοπηωηή 
ην κπξνζηηλφ κέξνο ηνπ κεραλήκαηνο ζα έρεη ηνπνζεηεζεί εμάξηεζε θνξησηή πδξαπιηθήο 

ιεηηνπξγίαο, πςειψλ απαηηήζεσλ θαη ζα απνηειείηαη απφ δπν βξαρίνλεο, ηνλ θάδν θφξησζεο θαη 
ηνπο πδξαπιηθνχο θπιίλδξνπο ιεηηνπξγίαο. 

Οη βξαρίνλεο ηνπ θνξησηή ζα είλαη θάζεηνη ζηνλ θάδν θφξησζεο θαη ζα ιεηηνπξγνχλ κε 
πδξαπιηθνχο θπιίλδξνπο, απαξαίηεηα θαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ, δπν (2) γηα ηελ αλαηξνπή ηνπ 
θάδνπ, θαη απαξαίηεηα δπν (2) γηα ηελ αλχςσζή ηνπ, πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ γξήγνξε αληαπφθξηζε, 
ζα βειηηψλνπλ ηνλ θχθιν εξγαζίαο θαη ζα δηακνηξάδνληαη καδί κε ηνπο βξαρίνλεο ην βάξνο 
αλαηξνπήο ηνπ θάδνπ. 

Ο θάδνο θνξησηή ζα είλαη πνιιαπιψλ ρξήζεσλ, ρσξεηηθφηεηαο ηνπιάρηζηνλ ελφο 1.0 m³. 
Ύςνο θφξησζεο ζηνλ πείξν: 3,40κ. ηνπιάρηζηνλ. 
Σν κεράλεκα ζα πξέπεη επίζεο λα δηαζέηεη ζχζηεκα απφζβεζεο θξαδαζκψλ 
Η κέγηζηε δχλακε εθζθαθήο ζην δφληη ηνπ θάδνπ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 6500kgf ελψ ε 

αλπςσηηθή ηθαλφηεηα ζην κέγηζην χςνο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 3.000 θηιά. 
Ο ρεηξηζκφο ηνπ θνξησηή ζα γίλεηαη κε έλα κνριφ (πδξαπιηθήο ιεηηνπξγίαο) γηα φιεο ηηο θηλήζεηο. 
ην κεράλεκα ζα ππάξρεη θαη δεχηεξν ρεηξηζηήξην, απαξηηδφκελν απφ πδξαπιηθφ θχθισκα 

αλακνλήο γηα ηελ ιεηηνπξγία θάδνπ πνιιαπιψλ ρξήζεσλ, ζθνχπαο θιπ. 
β. ύζηημα εκζκαθήρ - ηζάπα 
ην πίζσ κέξνο ηνπ κεραλήκαηνο ζα είλαη πξνζαξκνζκέλε εμάξηεζε εθζθαθέα. Θα είλαη 

πξνζαξκνζκέλε επί εηδηθήο βάζεο (γιπζηέξαο) πνπ ζα επηηξέπεη ηελ πιεπξηθή κεηαηφπηζε απηήο, 
δεμηά-αξηζηεξά θαηά 1.0 κ. πεξίπνπ ζπλνιηθά. Ο βξαρίνλαο ηεο ηζάπαο ζα είλαη απαξαίηεηα 
ηειεζθνπηθφο (επεθηεηλφκελνο).  





Ο θάδνο εθζθαθήο ηεο ηζάπαο ζα είλαη πιάηνπο 60 εθ. ηνπιάρηζηνλ, πνπ ζα πεξηζηξέθεηαη 
γχξσ απφ ηνλ πείξν ζηήξημεο, θαηά ηελ κεγαιχηεξε δπλαηή γσλία, απαξαίηεηε γηα ξηδφθνκα. Να 
αλαθεξζεί ε κέγηζηε γσλία πεξηζηξνθήο θάδνπ.  

Σν ζχζηεκα πεξηζηξνθήο ηεο ηζάπαο, ζα είλαη απαξαίηεηα θιεηζηνχ ηχπνπ, έηζη ψζηε λα 
εμαζθαιίδεη ηελ πιήξε πξνθχιαμε απφ θαθψζεηο, πέηξεο, ρψκαηα θιπ. 

Η ηζάπα ζα έρεη ηηο εμήο δπλαηφηεηεο: 
 Βάζνο εθζθαθήο θαηά SAE κε αλαπηπγκέλε ηε κπνχκα, πεξίπνπ 5,5κ. 
 Μέγηζην χςνο θφξησζεο ηνπιάρηζηνλ 4,5 κ. 

Θα εθηηκεζεί ηδηαίηεξα ε κέγηζηε δπλαηή ηζρχο εθζθαθήο, δειαδή ε δχλακε εθζθαθήο ζην λχρη 
ηνπ θάδνπ. 

Θα βαζκνινγεζεί ε φζνλ ην δπλαηφλ κηθξφηεξε απφζηαζε εθζθαθήο απφ ην πιαίζην ηνπ 
κεραλήκαηνο. Να δνζεί ε ζρεηηθή κέηξεζε. 

ΛΟΙΠΔ ΔΞΑΡΣΗΔΙ ΔΡΓΑΙΑ 

 Θα θέξεη απαξαίηεηα εξγνζηαζηαθή πδξαπιηθή εγθαηάζηαζε γηα ηε ιεηηνπξγία πδξαπιηθήο 
βξαρφζθπξαο θαη ινηπψλ πδξαπιηθψλ εμαξηήζεσλ φπσο δνλεηηθή πιάθα, εηδηθνί θάδνη, θιπ.  
 Η κπνχκα ηνπ εθζθαθέα ζα θέξεη ζηελ άθξε ηεο ηαρπζχλδεζκν γηα ηελ εχθνιε θαη γξήγνξε 
αιιαγή ησλ εμαξηήζεσλ.  

6. Καμπίνα και άλλα ζηοισεία 
H θακπίλα ηνπ ρεηξηζηή, ζα είλαη κεηαιιηθή, θιεηζηνχ ηχπνπ, αζθαιείαο ROPS/FOPS κε δπν (2) 

πφξηεο δηέιεπζεο θαη κεγάια αλνηγφκελα παξάζπξα, κε ζχζηεκα ζέξκαλζεο, αεξηζκνχ θαη Air 
condition. 

Όινη νη ρεηξηζκνί θαη ε νδήγεζε ηνπ κεραλήκαηνο ζα γίλνληαη απφ ην ίδην θάζηζκα πνπ ζα είλαη 
ξπζκηδφκελν κε ζχζηεκα ακνξηηζέξ γηα ηελ απνξξφθεζε θξαδαζκψλ θαη ζα πεξηζηξέθεηαη ζε 
θάζε επηζπκεηή ζέζε εξγαζίαο. 

Θα δηαζέηεη πιήξεο ηακπιφ νξγάλσλ ιεηηνπξγίαο, έλδεημεο θαη ειέγρνπ, πνπ θξίλνληαη 
απαξαίηεηα γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία θαη απνθπγή βιαβψλ.  

Δπίζεο ζα δηαζέηεη δνξπθνξηθφ ζχζηεκα γεσγξαθηθνχ εληνπηζκνχ, ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, κε 
ηελ ειάρηζηε απφθιηζε ζε κέηξα. Δπηπιένλ ζα είλαη ζε ζέζε λα κεηαδίδεη θαη ζε απνκαθξπζκέλν 
ρξήζηε φιεο ηηο πιεξνθνξίεο ζε ζρέζε κε ηηο δσηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ κεραλήκαηνο. 

Πιήξεο ειεθηξηθφ ζχζηεκα θσηηζκνχ γηα λπθηεξηλή εξγαζία (εκπξφο-πίζσ) θαη θσηηζκφ 
πνξείαο ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα KOK. Θα θέξεη αθφκα εμσηεξηθνχο θαζξέπηεο δεμηά θαη 
αξηζηεξά παινθαζαξηζηήξεο (εκπξφο-πίζσ) θαη αιεμήιην. 

7.Aξιοπιζηία 
Οπζηαζηηθφ ζηνηρείν αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ απνηειεί ν βαζκφο ππεξεπάξθεηαο θαη 

αλεχξεζεο αληαιιαθηηθψλ ηνπ δεκνπξαηνχκελνπ είδνπο ζηελ Διιεληθή αγνξά θαζψο θαη ν 
αξηζκφο ησλ κεραλεκάησλ ηνπ ηδίνπ θαηαζθεπαζηή (ηνπ ίδηνπ ή παξφκνηνπ ηχπνπ) πνπ 
ιεηηνπξγνχλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Ννκνχ, θαζψο θαη ε δηαγσγή ηνπ πξνκεζεπηή ζηελ 
Διιεληθή αγνξά θαη ε νξγάλσζε ηεο εηαηξείαο.  

Λνηπέο εμαξηήζεηο γηα κειινληηθφ εμνπιηζκφ ηνπ κεραλήκαηνο. Η ζπκβαηφηεηα κεραλήκαηνο κε 
ινηπέο εμαξηήζεηο ζα ιεθζεί ηδηαίηεξα ππ’ φςηλ γηα ηελ κεγαιχηεξε δπλαηή αμηνπηζηία θαη 
παξαγσγηθφηεηα ηνπ κεραλήκαηνο. 

Β. ΔΓΓΤΗΗ – ΤΝΣΗΡΗΗ - ΠΑΡΑΓΟΗ 
1.Eγγύηζη καλήρ λειηοςπγίαρ 
Σνπιάρηζηνλ γηα δψδεθα (12) κήλεο. Απαξαίηεηα ε απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ ζα γίλεηαη ζηνλ 

ηφπν πνπ εξγάδεηαη ην κεράλεκα θαη ε κεηάβαζε ηνπ ζπλεξγείνπ ζα γίλεηαη, εληφο ην πνιχ 5 
εκεξψλ, απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε πεξί βιάβεο. 

2. ςνηήπηζη – Ανηαλλακηικά 
Να δεισζεί ππνρξεσηηθά ζηελ πξνζθνξά, φηη ν πξνκεζεπηήο εγγπάηαη ηελ εμαζθάιηζε ησλ 

απαηηνπκέλσλ αληαιιαθηηθψλ, θαηά πξνηίκεζε γηα κηα δεθαεηία θαη ε έθπησζε πνπ ζα ηπγράλεη ν 
θνξέαο επί ηνπ εθάζηνηε ηζρχνληνο ηηκνθαηαιφγνπ. 

3. Υπόνορ παπάδοζηρ 
Ο ρξφλνο παξάδνζεο ηνπ κεραλήκαηνο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ππεξεζίαο, δελ κπνξεί λα είλαη 

κεγαιχηεξνο ησλ δχν (2) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 
Τπέξβαζε ηνπ ρξφλνπ παξάδνζεο απνηειεί νπζηψδε απφθιηζε θαη ε πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη. 

Γ. ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΔΥΝΟΓΝΩΙΑ (ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ - ΔΝΣΤΠΑ) 





Η εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ρεηξηζηψλ θαη ζπληεξεηψλ, ζα γίλεη επαξθψο, θαηά ηελ 
εκεξνκελία ηεο παξαιαβήο, ηνπ κεραλήκαηνο θαη κε βάζε ηα ζρεηηθά έληππα, πνπ ζα 
ρνξεγεζνχλ. 

Σα έληππα πνπ ζα ζπλνδεχνπλ ην κεράλεκα είλαη: 
Βηβιίν νδεγηψλ, ρξήζεο θαη ζπληήξεζεο ζηελ Διιεληθή. 
Γ. ΛΟΙΠΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 
ηελ πξνζθνξά ζα θαηαηίζεηαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ, πηζηνπνηεηηθφ πνηφηεηαο ηεο ζεηξάο 

ISO 9001:2008 ηφζν ηνπ πξνκεζεπηή φζν θαη ηνπ θαηαζθεπαζηή. 
Δ. ΓΔΝΙΚΑ 
Κακία πξνζθνξά δελ απνθιείεηαη γεληθά γηα ιφγνπο παξνπζίαζεο θαη πιεξφηεηαο, αξθεί ηα 

παξνπζηαδφκελα ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ, λα πεξηιακβάλνπλ φια ηα ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη, 
γηα ηελ δεκηνπξγία πιήξνπο θαη ζαθνχο εηθφλαο ηνπ πξνζθεξφκελνπ κεραλήκαηνο. Με πνηλή 
απνθιεηζκνχ ηεο παξαπέξα δηαδηθαζίαο, ηα ζηνηρεία απηά ζα πξνθχπηνπλ απφ επίζεκα ζηνηρεία 
ηνπ θαηαζθεπαζηή. 
2. Οδοζηπωηήπαρ ηύπος ηύμπανο – ηύμπανο 

ΠΡΟΟΡΙΜΟ 
Σν πξνο πξνκήζεηα κεράλεκα, πξννξίδεηαη, γηα ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο θαη ηδηαίηεξα γηα 

επηζθεπή  θαη ζπληήξεζε ηκεκάησλ αζθαιηνηάπεηα αιιά θαη θαηαζθεπή λέσλ δξφκσλ . 
Σα παξαθάησ ζηνηρεία ζεσξνχληαη θαη νπζηψδε θαη απαξάβαηα, εθηφο αλ αλαθέξεηαη, φηη 

απνηεινχλ πξνηίκεζε ε επηζπκία ηεο ππεξεζίαο. 
Όπνπ ξεηά αλαθέξεηαη ε ιέμε πεξίπνπ, κε πνηλή απνθιεηζκνχ, δελ επηηξέπεηαη απφθιηζε 

κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε ηνπ 5 %. 
Σα θξηηήξηα βαζκνινγία ησλ πξνζθνξψλ αληηζηνηρνχλ ζηηο παξαθάησ απαηηήζεηο: 
Α. ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ 
1. Γενικά, ηύπορ, μέγεθορ 

 Σν πξνο πξνκήζεηα κεράλεκα ζα είλαη ηειείσο θαηλνχξγην, πξψηεο ρξήζεο, γλσζηνχ θαη 
εχθεκνπ εξγνζηαζίνπ, εθ ησλ πιένλ εμειηγκέλσλ ηερλνινγηθά ηχπσλ. 
 Σν ιεηηνπξγηθφ βάξνο ηνπ ζα είλαη πεξίπνπ 2000 θηιά 

 Ο νδνζηξσηήξαο ζα θέξεη δχν δνλεηηθά ηχκπαλα (εκπξφο - πίζσ). Να αλαθεξζεί ε θαηαλνκή 
βάξνπο.  
 Σν νιηθφ κήθνο ηνπ κεραλήκαηνο δελ ζα πξέπεη λα είλαη πάλσ απφ 2,2 κέηξα, ην κέγηζην 
πιάηνο ηνπ δελ ζα πξέπεη λαη είλαη πάλσ 1,4 κέηξα, ην χςνο δελ ζα πξέπεη λα μεπεξλάεη ην 2,5 
κέηξα κε ηελ δνθφ πξνζηαζίαο. 
 Η εζσηεξηθή αθηίλα ζηξνθήο (ζηα ηχκπαλα ηνπ κεραλήκαηνο) λα είλαη πεξίπνπ 2 κέηξα H γσλία 
ηαιάλησζεο ζα πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε απφ ±8º. 
 Σν πιάηνο ηνπ ηπκπάλνπ ζα πξέπεη λα είλαη απαξαίηεηα ζηα 1 μέτρο. Σν πάρνο ησλ ηπκπάλσλ 
ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 12 ρηιηνζηά, κε θαηάιιειε δηακφξθσζε ζηα άθξα, ψζηε λα κελ αθήλνπλ ίρλε 
ζηελ άζθαιην. 

2. Κινηηήπαρ 
Θα είλαη πεηξειαηνθίλεηνο, ηεηξάρξνλνο, ηξηψλ (3) θπιίλδξσλ πδξφςπθηνο, λέαο 

αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο, κηθηήο ηζρχνο ηνπιάρηζηνλ 20 HP. Η ρσξεηηθφηεηα ηεο δεμακελήο 
θαπζίκνπ ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 40 ιίηξα, γηα ηε κεγαιχηεξε δπλαηή απηνλνκία ηνπ 
κεραλήκαηνο. 

3. ηοισεία απόδοζηρ – λειηοςπγίαρ. 
Η δφλεζε ζα επηηπγράλεηαη θαη ζηα δχν ηχκπαλα απφ αλεμάξηεηνπο θηλεηήξεο, ελψ ε 

ελεξγνπνίεζε ηεο ζα γίλεηαη απφ θοκβίν ζε εχθνιε ζέζε γηα ην ρεηξηζηή.  
H ζπρλφηεηα δφλεζεο ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα είλαη κεγαιχηεξε ησλ 50 Hz. Σν χςνο ηεο 

δφλεζεο λα είλαη πεξίπνπ 0,50 ρηιηνζηά. Ο νδνζηξσηήξαο ζα δηαζέηεη ζχζηεκα δηαβξνρήο λεξνχ, 
ελψ θαηάιιεινο απνμέζηεο ζα πξέπεη λα θξνληίδεη γηα ηελ θαζαξηφηεηα ηεο επηθαλείαο απηνχ. Η 
δεμακελή χδαηνο ηνπ ζπζηήκαηνο ζα έρεη ρσξεηηθφηεηα κεγαιχηεξε απφ 100 ιίηξα. 

4. ύζηημα ποπείαρ. 
Η κεηάδνζε θίλεζεο ζα είλαη πδξνζηαηηθή απφ θεληξηθή εκβνινθφξα αληιία θαη ζα γίλεηαη ζην 

ηχκπαλν κε πδξαπιηθνχ θηλεηήξα ρακειήο ηαρχηεηαο – πςειήο ξνήο. 
 Η ηθαλφηεηα αλαξξίρεζεο ζα είλαη πάλσ απφ 20 %, επί πνηλή απνθιεηζκνχ. 
5. ύζηημα πέδηζηρ – ζηάθμεςζηρ  





Η βαζηθή πέδεζε ζα γίλεηαη απφ ην πδξνζηαηηθφ ζχζηεκα ηνπ κεραλήκαηνο. Η ζηάζκεπζε 
(parking) ζα γίλεηαη κε κεραληθή εκπινθή (κε ειαηήξην) ησλ θηλεηήξσλ θίλεζεο θαη πδξαπιηθή 
απειεπζέξσζε απηψλ θαη ζηα δχν ηχκπαλα. Καηά ηελ απνβίβαζε ηνπ ρεηξηζηή απφ ηελ  ζέζε ηνπ 
ζα πξέπεη λα επέξρεηαη απελεξγνπνίεζε ηνπ κεραλήκαηνο. 

6. Θέζη σειπιζηή 
Σν κεράλεκα ζα δηαζέηεη δνθφ αζθαιείαο ROPS, πιήξε ηακπιφ νξγάλσλ ιεηηνπξγίαο θαη 

ειεθηξηθφ ζχζηεκα θσηηζκνχ πνξείαο ζχκθσλα κε ηνλ ΚΟΚ. Δπίζεο ην κεράλεκα ζα θέξεη 
ππνδνρέο γηα ηελ δπλαηφηεηα αλχςσζεο απηνχ απφ γεξαλφ. 

7.Aξιοπιζηία 
Οπζηαζηηθφ ζηνηρείν αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ απνηειεί ν βαζκφο ππεξεπάξθεηαο θαη 

αλεχξεζεο αληαιιαθηηθψλ ηνπ δεκνπξαηνχκελνπ είδνπο ζηελ Διιεληθή αγνξά.  
Β. EΓΓYHH-YNTHPHH-ΠAPAΓOH 
1.Eγγύηζη καλήρ λειηοςπγίαρ 
Δπηζπκεηή εγγχεζε ηνπιάρηζηνλ γηα 12 κήλεο. Απαξαίηεηα ε απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ ζα 

γίλεηαη ζηνλ ηφπν πνπ εξγάδεηαη ην κεράλεκα θαη ε κεηάβαζε ηνπ ζπλεξγείνπ ζα γίλεηαη, εληφο ην 
πνιχ 5 εκεξψλ, απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε πεξί βιάβεο. 

2. ςνηήπηζη – Ανηαλλακηικά 
Να δεισζεί ππνρξεσηηθά ζηελ πξνζθνξά, φηη ν πξνκεζεπηήο εγγπάηαη ηελ εμαζθάιηζε ησλ 

απαηηνπκέλσλ αληαιιαθηηθψλ, θαηά πξνηίκεζε γηα κηα δεθαεηία θαη ε έθπησζε πνπ ζα ηπγράλεη ν 
θνξέαο επί ηνπ εθάζηνηε ηζρχνληνο ηηκνθαηαιφγνπ. 

3. Υπόνορ παπάδοζηρ 
Ο ρξφλνο παξάδνζεο ηνπ κεραλήκαηνο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ππεξεζίαο, δελ κπνξεί λα είλαη 

κεγαιχηεξνο ησλ δχν (2) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 
Τπέξβαζε ηνπ ρξφλνπ παξάδνζεο απνηειεί νπζηψδε απφθιηζε θαη ε πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη. 

Γ. METAΦOPA TEXNOΓNΩIA, EKΠAIΓEYH, ENTYΠA 
Η εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ρεηξηζηψλ θαη ζπληεξεηψλ, ζα γίλεη επαξθψο, θαηά ηελ 

εκεξνκελία ηεο παξαιαβήο, ηνπ κεραλήκαηνο θαη κε βάζε ηα ζρεηηθά έληππα, πνπ ζα 
ρνξεγεζνχλ. 

Σα έληππα πνπ ζα ζπλνδεχνπλ ην κεράλεκα είλαη :  
- Βηβιίν νδεγηψλ, ρξήζεσο θαη ζπληεξήζεσο ζηελ Διιεληθή. 

Γ. ΓΔΝΙΚΑ 
Κακία πξνζθνξά δελ απνθιείεηαη, γεληθά, γηα ιφγνπο παξνπζίαζεο θαη πιεξφηεηαο, αξθεί ηα 

παξνπζηαδφκελα ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ, λα πεξηιακβάλνπλ φια ηα ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη, 
γηα ηελ δεκηνπξγία πιήξνπο θαη ζαθνχο εηθφλαο ηνπ πξνζθεξφκελνπ κεραλήκαηνο. Με πνηλή 
απνθιεηζκνχ ηεο παξαπέξα δηαδηθαζίαο, ηα ζηνηρεία απηά ζα πξνθχπηνπλ απφ επίζεκα ζηνηρεία 
ηνπ θαηαζθεπαζηή. 
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Μοιπαζγενηήρ Παναγιώηηρ  

Μησανολόγορ ΣΔ Μοςνηπάκη Δλιζάβεη  
 Πολιηικόρ Μησανικόρ Σ.Δ. 

 
 
 
 
 
 





 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΔΡΓΟΤ ΚΑΙ  

ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ 
ΠΑΙΑΝΙΑ 

ΝΟΜΟ  ΑΣΣΙΚΗ 

ΓΗΜΟ  ΠΑΙΑΝΙΑ 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

Σαρ. Γ/λζε  : ΚΑΡΑΟΛΗ & ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ 38Α 

Σαρ. Κψδ.  : 19 002  

Σει. : 2132030755 Απιθμ. Μελέηηρ :  11/2019 

Fax : 2106646188 ΠΡΟΫΠ. : 116.312,00 € κε ην Φ.Π.Α. 24% 

 
 
ΘΔΜΑ: « ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΔΡΓΟΤ ΚΑΙ ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ 

ΓΗΜΟΤ ΠΑΙΑΝΙΑ». 
 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
 

Α/Α ΔΙΓΟ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΓΑΠΑΝΗ 

1 Μεράλεκα Δθζθαθέα Φνξησηή Σεκάρην 1 64.800,00 € 64.800,00 € 

2 Οδνζηξσηήξα ηχπνπ ηχκπαλν - ηχκπαλν Σεκάρην 1 29.000,00 € 29.000,00 € 

ΤΝΟΛΟ 93.800,00 € 

Φ.Π.Α 24% 22.512,00 € 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ 116.312,00 € 

 
 

Η αλαθεξφκελεο ηηκέο δηακνξθψζεθαλ κεηά απφ έξεπλα πνπ έθαλε ην ηκήκα ζηηο ηξέρνπζεο 
ηηκέο εκπνξίνπ ζε αληίζηνηρα είδε κ θαη πεξηιακβάλεη θαη ηελ ηηκή κεηαθνξάο θαη παξάδνζεο ζηελ 
νξηζηηθή ζέζε ησλ ππφ πξνκήζεηα πιηθψλ. 
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ΘΔΜΑ: « ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΔΡΓΟΤ ΚΑΙ ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ 
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ΓΔΝΙΚΗ - ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 
ΑΡΘΡΟ 1ο  
Ανηικείμενο ηηρ Ππομήθειαρ 
Η παξνχζα ζπγγξαθή ζπληάζζεηαη πξνθεηκέλνπ ν Γήκνο Παηαλίαο λα πξνθεξχμεη αλνηθηφ 

ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ ζπκθεξφηεξε πξνζθνξά γηα ηελ 
πξνκήζεηα: 

Έλαο (1) Φνξησηήο-Δθζθαθέαο   (CPV 43262100-8) 
Έλαο (1) Οδνζηξσηήξαο ηχπνπ ηχκπαλν – ηχκπαλν   (CPV 43240000-7) 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο  
Υπόνορ Παπάδοζηρ 
Ο επηζπκεηφο ρξφλνο παξάδνζεο πξνζδηνξίδεηαη ζε δχν (2) κήλεο, απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο. Θα αμηνινγεζεί ν ζπληνκφηεξνο δπλαηφο ρξφλνο παξάδνζεο. 
Σα πξνζθεξφκελα κεραλήκαηα έξγνπ ζα πξέπεη λα παξαδνζνχλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γήκνπ 

θαηλνχξγηα θαη άζηθηα θαη ρσξίο δεκηέο, έηνηκα γηα απξφζθνπηε ιεηηνπξγία. 
 
ΑΡΘΡΟ 30  
ςμβαηικά ζηοισεία ηηρ Ππομήθειαρ - ειπά ιζσύορ αςηών 
Σα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ζηνηρεία ηεο πξνκήζεηαο κε βάζε ηα νπνία ζα γίλεη ε αλάζεζε θαη ε 

εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο είλαη θαηά ζεηξά ηζρχνο, ζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμχ ηνπο ηα 
παξαθάησ:  

• Σν ζπκθσλεηηθφ-ζχκβαζε 
• Η κειέηε πξνκήζεηαο: ηερληθή έθζεζε, ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 
• Ο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο 
• Σν ηηκνιφγην πξνζθνξάο 
• Η ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ  
 
ΑΡΘΡΟ 40  
Σπόπορ εκηέλεζηρ ηηρ Ππομήθειαρ 
Η πξνκήζεηα απηή ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε Ανοικηό  Ηλεκηπονικό Γιαγωνιζμό. Η εθηέιεζε 

ηεο πξνκήζεηαο δηέπεηαη απφ ηνλ Ν. 4412/2106 θαη ηελ ινηπή ζρεηηθή Δζληθή θαη Κνηλνηηθή 
λνκνζεζία θαζψο θαη ηηο ζρεηηθέο Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο κε θξηηήξηα ηε ζπκθεξφηεξε πξνζθνξά.   

ηελ πεξίπησζε ηζνδχλακσλ πξνθνξψλ, δειαδή πξνζθνξψλ κε ηελ ίδηα ζπλνιηθή ηειηθή 
βαζκνινγία κεηαμχ δχν ή πεξηζζνηέξσλ πξνζθεξφλησλ ε αλάζεζε γίλεηαη ζηελ πξνζθνξά κε ηε 
ρακειφηεξε ηηκή. 

  
ΑΡΘΡΟ 50  

Δγγύηζη ζςμμεηοσήρ και καλήρ εκηέλεζηρ ηηρ ύμβαζηρ  
Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο νξίδεηαη ζε 2% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πξνκήζεηαο ρσξίο ην ΦΠΑ 

24%, δίλεηαη δε κε εγγπεηηθή επηζηνιή. 
 Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ησλ εηδψλ ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε 5% ηεο 

ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πξνκήζεηαο ρσξίο ην ΦΠΑ 24%, δίλεηαη δε κε εγγπεηηθή επηζηνιή.   





Οη πξνκεζεπηέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα θαηαζέζνπλ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπληαγκέλε ζχκθσλα 
κε ην άξζξν 72 ηνπ Ν. 4412/2016.   

 
ΑΡΘΡΟ 6ο  
ύμβαζη 
Ο αλάδνρνο ηεο πξνκήζεηαο, κεηά ηελ θαηά ηνλ λφκν έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο απηήο, 

ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη ζε νξηζκέλν ηφπν θαη ρξφλν, εληφο είθνζη (20) εκεξψλ, απφ ηελ 
θνηλνπνίεζε πξφζθιεζεο, γηα λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε θαηαζέηνληαο ηελ εγγχεζε θαιήο 
εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο. 

 
ΑΡΘΡΟ 7ο  
Δγγύηζη καλήρ λειηοςπγίαρ 
Ο ρξφλνο εγγχεζεο ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο αλέξρεηαη ηνπιάρηζηνλ ζε δψδεθα κήλεο θαη 

πεξηιακβάλεη νπνηνδήπνηε βιάβε ή θζνξά ε νπνία δελ πξνέξρεηαη απφ θαθή ρξήζε ηνπ 
κεραλήκαηνο ή πξνβιεπφκελε θζνξά ιφγσ ρξήζεο ηνπ κεραλήκαηνο. Καηά ηελ πεξίνδν ηεο 
εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο, ν αλάδνρνο επζχλεηαη γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 
πξνκήζεηαο. Δπίζεο, νθείιεη λα πξνβαίλεη ζηελ πξνβιεπφκελε ζπληήξεζε θαη λα απνθαηαζηήζεη 
νπνηαδήπνηε βιάβε εληφο ην πνιχ 5 εκεξψλ, απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε πεξί βιάβεο, ζηνλ 
ηφπν πνπ εξγάδεηαη ην κεράλεκα. 

 
ΑΡΘΡΟ 8ο  
Έκπηωζη αναδόσος 
Δθφζνλ ππάξμεη αδηθαηνιφγεηε ππέξβαζε ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο εθηέιεζεο ηεο 

πξνκήζεηαο ή ν αλάδνρνο δελ ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο θάζε είδνπο ππνρξεψζεηο ηνπ, κπνξεί λα 
θεξπρζεί έθπησηνο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ Ν.4412/16  

 
ΑΡΘΡΟ 9ο  
Πλημμελήρ καηαζκεςή 
Δάλ ε θαηαζθεπή θαη ε ιεηηνπξγία ησλ πιηθψλ δελ είλαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο 

ή εκθαλίδεη ειαηηψκαηα ή θαθνηερλίεο, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα απνθαηαζηήζεη ή βειηηψζεη 
απηέο, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

 
ΑΡΘΡΟ 10ο  
Φόποι, Σέλη, Κπαηήζειρ 
Ο αλάδνρνο ππφθεηηαη ζε φινπο ηνπο βάζεη ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ θφξνπο, ηέιε θαη 

θξαηήζεηο, φπσο απηά αλαθέξζεθαλ αλαιπηηθά ζηελ ζρεηηθή δηαθήξπμε φπσο θαη ζε θάζε άιιε 
θξάηεζε πνπ ζα ηζρχεη θαηά ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 
ΑΡΘΡΟ 11ο  
Σπόπορ Πληπωμήρ 
Η πιεξσκή ηεο αμίαο ηνπ είδνπο ζα γίλεη κεηά ηελ δηελέξγεηα ηεο πξνζσξηλήο παξαιαβήο, κε 

ηελ έθδνζε εμνθιεηηθνχ ινγαξηαζκνχ (ηηκνιφγην). Οη ινηπέο ιεπηνκέξεηεο θαη ζηνηρεία ζα 
αλαθέξνληαη ζηελ ζχκβαζε.  

 
ΑΡΘΡΟ 12ο  
Πποζωπινή και Οπιζηική Παπαλαβή  
Η πξνζσξηλή παξαιαβή ηνπ ππφ πξνκήζεηα κεραλήκαηνο εθζθαθέα θνξησηή ζα γίλεη απφ ηελ 

αξκφδηα επηηξνπή. Απηή ζα γίλεη κεηά ηελ παξάδνζε ηνπ κεραλήκαηνο εθζθαθέα θνξησηή θαη ζα 
αθνξά ηελ ηερληθή, πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή. Δάλ θαηά ηελ παξαιαβή δηαπηζησζεί 
απφθιηζε απφ ηηο ζπκβαηηθέο πξνδηαγξαθέο, ε επηηξνπή παξαιαβήο κπνξεί λα πξνηείλεη ή ηελ 
απφξξηςε ηνπ παξαιακβαλνκέλνπ ππφ πξνκήζεηα κεραλήκαηνο ή ηελ απνθαηάζηαζε ησλ 
θαηαζθεπαζηηθψλ ή ιεηηνπξγηθψλ αλσκαιηψλ ηνπ. 

ε πεξίπησζε πνπ κέξνο, ππνζχλνιν ε ζχλνιν ηνπ σο άλσ πξνζθεξνκέλνπ κεραλήκαηνο, 
παξνπζηάζεη βιάβε, απηή επηζθεπάδεηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή ρσξίο θακία επηβάξπλζε γηα ην 
Γήκν Γηα ην εχινγν ηνπ ρξφλνπ απνθαηάζηαζεο ησλ δεκηψλ νξίδνληαη θαη γίλνληαη απνδεθηέο 
πέληε (5) εκεξνινγηαθέο εκέξεο.  





Μεηά ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή άκεζα γίλεηαη ε νξηζηηθή παξαιαβή κε ηελ ζχληαμε θαη 
ππνγξαθή ηνπ Πξσηνθφιινπ Οξηζηηθήο Παξαιαβήο (πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο). 

Δάλ ε νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ δελ 
πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή ηνπ ΓΗΜΟΤ κέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ 
πξνζσξηλή παξαιαβή, ζεσξείηαη φηη ε νξηζηηθή  παξαιαβή ζπληειέζζεθε απηνδίθαηα. 

 
ΑΡΘΡΟ 13ο  
Ανηαλλακηικά  
Η θάζε πξνζθνξά ζα πξέπεη λα αλαθέξεη κε ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή ηνλ ρξφλν 

πνπ δεζκεχεηαη λα αλαιάβεη ηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ θαη ηνλ ηξφπν πνπ πξνηίζεηαη λα 
αληηκεησπίζεη ηηο αλάγθεο ηνπ service. 

Θα αμηνινγεζεί επηπξφζζεηα ε κεγαιχηεξε ρξνληθή δηάξθεηα παξνρήο αληαιιαθηηθψλ φπσο θαη 
ε κεγαιχηεξε έθπησζε πνπ ζα δνζεί ζηελ πξνζθνξά.  

 
ΑΡΘΡΟ 14ο  

Λοιποί όποι 
Η οπιζηική παπαλαβή θα γίνει μεηά ηην ολοκλήπωζη ηηρ έκδοζηρ πινακίδων 

κςκλοθοπίαρ και άδειαρ σπήζηρ / κςκλοθοπίαρ ηων μησανημάηων. ςμπεπιλαμβάνεηαι η 
έγκπιζη ηύπος,  ηα ηέλη ηαξινόμηζηρ και όλα ηα παπελκόμενα πος θα έσοςν διεκπεπαιωθεί 
για ηα παπαπάνω μησανήμαηα και είναι ςποσπέωζη ηος αναδόσος.  

Θα δοθούν οι απαπαίηηηερ εξοςζιοδοηήζειρ από ηο Γήμο. 
 
Δπηπιένλ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε εθπαίδεπζε ηερληθνχ πξνζσπηθνχ  ηνπ  Γήκνπ  [ηνπιάρηζηνλ 

δχν (2) άηνκα ζηνλ ρεηξηζκφ θαη ηελ ζπληήξεζε ησλ κεραλεκάησλ έξγνπ, ηα νπνία απνηεινχλ 
ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

Παιανία    26 - 06 - 2019 Η Πποϊζηαμένη Σ. Τ 

 Παιανία     26 - 06 - 2019 

 
 

 

Μοιπαζγενηήρ Παναγιώηηρ  

Μησανολόγορ ΣΔ Μοςνηπάκη Δλιζάβεη  
 Πολιηικόρ Μησανικόρ Σ.Δ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 





ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΝΑΘΔΗ 

 

Κπιηήπιο ανάθεζηρ 
Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο χκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά: βάζει βέληιζηηρ ζσέζηρ ποιόηηηαρ - ηιμήρ, ε νπνία εθηηκάηαη βάζεη ησλ θάησζη 
θξηηεξίσλ: 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΝΑΘΔΗ 
1. Δλφο (1) Μεραλήκαηνο Δθζθαθέα Φνξησηή 

 

Α/Α ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΔΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΤΝΣΔΛΔΣΗ 

ΒΑΡΤΣΗΣΑ (%) 

1 Μέγεζνο, βάξνο, πιαίζην, δηαζηάζεηο 100-120 15 

2 
Κηλεηήξαο (Ιζρχο, Ρνπή ηξέςεο, 
Δθπνκπή θαπζαεξίσλ-Αληηξξππαληηθή ηερλνινγία θ.α.) 100-120 10 

3 
Δπηκέξνπο κεραλνινγηθά-ειεθηξηθά-ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα-
ζπζηήκαηα αζθαιείαο 

100-120 10 

4 Τδξαπιηθφ ζχζηεκα-θίλεζε 100-120 15 

5 χζηεκα θφξησζεο 100-120 10 

6 χζηεκα εθζθαθήο 100-120 10 

7 
Κακπίλα, φξγαλα, πξνζθεξφκελα ηερλνινγηθά ζηνηρεία θαη 
ινηπά ζηνηρεία-παξειθφκελα 

100-120 10 

8 Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο 100-120 5 

9 
Δμππεξέηεζε κεηά ηελ πψιεζε-Σερληθή ππνζηήξημε- Υξφλνο 
παξάδνζεο δεηνχκελσλ αληαιιαθηηθψλ- Υξφλνο 
αληαπφθξηζεο ζπλεξγείνπ 

100-120 5 

10 Υξφλνο παξάδνζεο 100-120 5 

11 Δγρεηξίδηα θαη εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ/Δπίδεημε δείγκαηνο 100-120 5 

 ΤΝΟΛΟ 100 

 
2. Δλφο (1) Οδνζηξσηήξα ηχπνπ ηύμπανο - ηύμπανο 
 

Α/Α ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΔΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΤΝΣΔΛΔΣΗ 

ΒΑΡΤΣΗΣΑ (%) 

1 Μέγεζνο, βάξνο, πιαίζην, δηαζηάζεηο 100-120 20 

2 
Κηλεηήξαο (Ιζρχο, Ρνπή ηξέςεο, 
Δθπνκπή θαπζαεξίσλ-Αληηξξππαληηθή ηερλνινγία θ.α.) 100-120 15 

3 
Δπηκέξνπο κεραλνινγηθά-ειεθηξηθά-ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα-
ζπζηήκαηα αζθαιείαο 

100-120 15 

4 Τδξαπιηθφ ζχζηεκα-θίλεζε 100-120 15 

5 
Κακπίλα, φξγαλα, πξνζθεξφκελα ηερλνινγηθά ζηνηρεία θαη 
ινηπά ζηνηρεία-παξειθφκελα 

100-120 15 

6 Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο 100-120 5 

7 
Δμππεξέηεζε κεηά ηελ πψιεζε-Σερληθή ππνζηήξημε- Υξφλνο 
παξάδνζεο δεηνχκελσλ αληαιιαθηηθψλ- Υξφλνο 
αληαπφθξηζεο ζπλεξγείνπ 

100-120 5 

8 Υξφλνο παξάδνζεο 100-120 5 

9 Δγρεηξίδηα θαη εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ/Δπίδεημε δείγκαηνο 100-120 5 

 ΤΝΟΛΟ 100 

Βαθμολόγηζη και καηάηαξη πποζθοπών 
Η βαζκνιφγεζε θάζε θξηηεξίνπ αμηνιφγεζεο θπκαίλεηαη απφ 100 βαζκνχο ζηελ πεξίπησζε πνπ 

ηθαλνπνηνχληαη αθξηβψο φινη νη φξνη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, απμάλεηαη δε κέρξη ηνπο 120 
βαζκνχο φηαλ ππεξθαιχπηνληαη νη απαηηήζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θξηηεξίνπ. 

Κάζε θξηηήξην αμηνιφγεζεο βαζκνινγείηαη απηφλνκα κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο. 
Η ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία ηνπ θάζε θξηηεξίνπ ζα πξνθχπηεη απφ ην γηλφκελν ηνπ επηκέξνπο 

ζπληειεζηή βαξχηεηαο επί ηε βαζκνινγία ηνπ, ε δε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο πξνζθνξάο ζα 
πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ ζηαζκηζκέλσλ βαζκνινγηψλ φισλ ησλ θξηηεξίσλ. 





Η ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ παξαθάησ ηχπν :  
ς = ζ1σΚ1 + ζ2σΚ2 +……. + ζνσΚν (ηχπνο 1) 
φπνπ: «ζλ» είλαη ν ζπληειεζηήο βαξχηεηαο ηνπ θξηηεξίνπ αλάζεζεο Κλ θαη ηζρχεη  
ζ1+ζ2+…..ζν=1 (100%) (ηχπνο 2) 
Κξηηήξηα κε βαζκνινγία κηθξφηεξε απφ 100 βαζκνχο (ήηνη πνπ δελ θαιχπηνπλ/παξνπζηάδνπλ 

απνθιίζεηο απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο) επηθέξνπλ ηελ απφξξηςε ηεο 
πξνζθνξάο. 

Πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά είλαη εθείλε πνπ παξνπζηάδεη ηον 
μικπόηεπο λόνο ηεο πξνζθεξζείζαο ηηκήο πξνο ηελ βαζκνινγία ηεο (ήηνη απηή ζηελ νπνία ην Λ 
είλαη ν κηθξφηεξνο αξηζκφο), ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν πνπ αθνινπζεί. 

 

Λ = 
Πξνζθεξζείζα ηηκή 

Σειηθή βαζκνινγία ηερληθήο πξνζθνξάο 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





ΦΤΛΛΑ ΤΜΜΟΡΦΩΗ 
ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ - ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ 

 
1. Δνόρ (1) Μησανήμαηορ Δκζκαθέα Φοπηωηή 

 

2. Δνόρ (1) Οδοζηπωηήπα ηύπος ηύμπανο - ηύμπανο 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

1. 
Αληηθείκελν πξνκήζεηαο φπσο αλαιπηηθά 
νξίδνληαη ζηελ ζρεηηθή κειέηε ηεο δηαθήξπμεο 

ΝΑΙ   

2. 
θνπφο φπσο αλαιπηηθά νξίδνληαη ζηελ ζρεηηθή 
κειέηε ηεο δηαθήξπμεο 

ΝΑΙ   

3. 
Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά φπσο αλαιπηηθά νξίδνληαη 
ζηελ ζρεηηθή κειέηε ηεο δηαθήξπμεο 

ΝΑΙ   

4. 
Δηδηθά ραξαθηεξηζηηθά φπσο αλαιπηηθά νξίδνληαη 
ζηελ ζρεηηθή κειέηε ηεο δηαθήξπμεο 

ΝΑΙ   

5. 
Μεράλεκα Δθζθαθέα Φνξησηή φπσο αλαιπηηθά 
νξίδνληαη ζηελ ζρεηηθή κειέηε ηεο δηαθήξπμεο 

ΝΑΙ   

6. 
Κηλεηήξαο φπσο αλαιπηηθά νξίδνληαη ζηελ ζρεηηθή 
κειέηε ηεο δηαθήξπμεο 

ΝΑΙ   

7. 
Τδξαπιηθφ χζηεκα φπσο αλαιπηηθά νξίδνληαη 
ζηελ ζρεηηθή κειέηε ηεο δηαθήξπμεο 

ΝΑΙ   

8. 
χζηεκα θφξησζεο φπσο αλαιπηηθά νξίδνληαη 
ζηελ ζρεηηθή κειέηε ηεο δηαθήξπμεο 

ΝΑΙ   

9. 
χζηεκα εθζθαθήο φπσο αλαιπηηθά νξίδνληαη 
ζηελ ζρεηηθή κειέηε ηεο δηαθήξπμεο 

ΝΑΙ   

10. 
Κακπίλα νδήγεζεο φπσο αλαιπηηθά νξίδνληαη 
ζηελ ζρεηηθή κειέηε ηεο δηαθήξπμεο 

ΝΑΙ   

11. 
Ηιεθηξηθφ ζχζηεκα φπσο αλαιπηηθά νξίδνληαη 
ζηελ ζρεηηθή κειέηε ηεο δηαθήξπμεο 

ΝΑΙ   

12. 
Ηιεθηξνληθφ ζχζηεκα-φξγαλα ειέγρνπ-ζχζηεκα 
αζθαιείαο φπσο αλαιπηηθά νξίδνληαη ζηελ ζρεηηθή 
κειέηε ηεο δηαθήξπμεο 

ΝΑΙ 
  

13. 
Γείγκα Όπσο αλαιπηηθά νξίδνληαη ζηελ ζρεηηθή 
κειέηε ηεο δηαθήξπμεο 

ΝΑΙ   

14. 
Δθπαίδεπζε Πξνζσπηθνχ φπσο αλαιπηηθά 
νξίδνληαη ζηελ ζρεηηθή κειέηε ηεο δηαθήξπμεο 

ΝΑΙ   

15. 
Παξάδνζε φπσο αλαιπηηθά νξίδνληαη ζηελ ζρεηηθή 
κειέηε ηεο δηαθήξπμεο 

ΝΑΙ   

16. 
πκπιεξσκαηηθά ηνηρεία ηεο Σερληθήο 
Πξνζθνξάο φπσο αλαιπηηθά νξίδνληαη ζηελ 
ζρεηηθή κειέηε ηεο δηαθήξπμεο 

ΝΑΙ 
  

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

1. 
Αληηθείκελν πξνκήζεηαο φπσο αλαιπηηθά 
νξίδνληαη ζηελ ζρεηηθή κειέηε ηεο δηαθήξπμεο 

ΝΑΙ   

2. 
θνπφο φπσο αλαιπηηθά νξίδνληαη ζηελ ζρεηηθή 
κειέηε ηεο δηαθήξπμεο 

ΝΑΙ   

3. 
Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά φπσο αλαιπηηθά νξίδνληαη 
ζηελ ζρεηηθή κειέηε ηεο δηαθήξπμεο 

ΝΑΙ   

4. 
Δηδηθά ραξαθηεξηζηηθά φπσο αλαιπηηθά νξίδνληαη 
ζηελ ζρεηηθή κειέηε ηεο δηαθήξπμεο 

ΝΑΙ   

5. 
Μεράλεκα Οδνζηξσηήξα ηχπνπ ηχκπαλν - 
ηχκπαλν φπσο αλαιπηηθά νξίδνληαη ζηελ ζρεηηθή 
κειέηε ηεο δηαθήξπμεο 

ΝΑΙ 
  

6. Κηλεηήξαο φπσο αλαιπηηθά νξίδνληαη ζηελ ζρεηηθή ΝΑΙ   





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

κειέηε ηεο δηαθήξπμεο 

7. 
Τδξαπιηθφ χζηεκα φπσο αλαιπηηθά νξίδνληαη 
ζηελ ζρεηηθή κειέηε ηεο δηαθήξπμεο 

ΝΑΙ   

8. 
Ηιεθηξηθφ ζχζηεκα φπσο αλαιπηηθά νξίδνληαη 
ζηελ ζρεηηθή κειέηε ηεο δηαθήξπμεο 

ΝΑΙ   

9. 
Ηιεθηξνληθφ ζχζηεκα-φξγαλα ειέγρνπ-ζχζηεκα 
αζθαιείαο φπσο αλαιπηηθά νξίδνληαη ζηελ ζρεηηθή 
κειέηε ηεο δηαθήξπμεο 

ΝΑΙ 
  

10. 
Γείγκα Όπσο αλαιπηηθά νξίδνληαη ζηελ ζρεηηθή 
κειέηε ηεο δηαθήξπμεο 

ΝΑΙ   

11. 
Δθπαίδεπζε Πξνζσπηθνχ φπσο αλαιπηηθά 
νξίδνληαη ζηελ ζρεηηθή κειέηε ηεο δηαθήξπμεο 

ΝΑΙ   

12. 
Παξάδνζε φπσο αλαιπηηθά νξίδνληαη ζηελ ζρεηηθή 
κειέηε ηεο δηαθήξπμεο 

ΝΑΙ   

13. 
πκπιεξσκαηηθά ηνηρεία ηεο Σερληθήο 
Πξνζθνξάο φπσο αλαιπηηθά νξίδνληαη ζηελ 
ζρεηηθή κειέηε ηεο δηαθήξπμεο 

ΝΑΙ 
  





 
 

ΔΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 
 
 
 

Α/Α ΔΙΓΟ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΓΑΠΑΝΗ 

1 Μεράλεκα Δθζθαθέα Φνξησηή Σεκάρην 1   

2 Οδνζηξσηήξα ηχπνπ ηχκπαλν - ηχκπαλν Σεκάρην 1   

ΤΝΟΛΟ  

Φ.Π.Α 24%  

ΤΝΟΛΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ  
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Μεηά ηηκήο 

 

 

Τπνγξαθή - θξαγίδα 

 




